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Fantastisk lyd som snakker til deg
Både inne i stuen og ute i hagen, leverer Harman Kardon Citation
200 en fantastisk, fyldig lyd. Strøm den beste musikken innendørs,
i HD-kvalitet, med Wi-Fi. Det er lettvint å spille musikken du elsker
på utsiden når du strømmer i Bluetooth og har uavbrutt avspilling
i åtte timer. Den leveres i sofistikert og smakfull design med
funksjoner som AirPlay og Chromecast built-in™ for enkel tilgang til
mer enn 300 musikkstrømmetjenester i HD. Og du kan snakke med
Google for å få stemmestyrt hjelp i og rundt hjemmet ditt. Den er
IPX-4-sprutsikker, innkapslet i en ullblanding og passer inn overalt.
Fantastisk lyd er nå mobil.

Funksjoner
Unikt design
Overlegen lyd, overmåte elegant
Trådløs strømming med Wi-Fi eller Bluetooth
IPX4 er sprutsikker mot mindre sprut
Vedvarende avspilling i åtte timer
Din musikk, overalt
Håndfri hjelp med Google
Få tilgang til over 300 tjenester for musikkstrømming
Nyt Apple Music med AirPlay
Sømløs stereolyd
Personvern, takk
Alltid oppdatert
Enkelt oppsett med Google Home
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Unikt design

Alltid oppdatert

Overlegen lyd, overmåte elegant

Enkelt oppsett med Google Home

Trådløs strømming med Wi-Fi eller Bluetooth

Hva inneholder boksen?

Harman Kardon Citation 200 kombinerer innovativ lyd til hjemmebruk
med sofistikert design. Trekket i en premium blanding av ull, produsert
av Kvadrat, er bestandig mot smuss og ild og har et spesielt belegg for
enkel rengjøring.
Harman Kardon Citation 200 er det første premium-produktet i sitt
slag og leverer det ypperste innen innovativ lydteknologi fra Harman
Kardon, verdens fremste leverandør av høykvalitets lydprodukter i over
65 år.
Harman Kardon Citation gjør det enkelt med trådløs strømming
av egen favorittmusikk og podcaster. Bruk Wi-Fi innendørs og lytt i
HD-kvalitet. Ellers kobler du smarttelefonen eller enheten til Bluetooth
for en flyttbar lytteropplevelse utendørs.

IPX4 er sprutsikker mot mindre sprut

Lytt til egne favoritter, inne eller ute. Sprut fra kjøkkenvasken eller noen
få regndråper i hagen er ikke noe å bekymre seg over.

Vedvarende avspilling i åtte timer

Når den er fulladet, får du vedvarende avspilling i åtte timer. Og når
det er tomt, setter du bare Harman Kardon Citation 200 tilbake i den
smidige og kompakte holderen og spiller mens den lader. Det er også
en inngang til USB av type C på baksiden av høyttaleren, det gir hendig
lading når du er ute.

Din musikk, overalt

Spill ett enkelt lydspor over hele huset, eller spill forskjellig musikk i
hvert rom. Bare legg til flere Citation-høyttalere til Harman Kardon
Citation 200 for en komplett lydopplevelse hjemme, som du styrer fra
nettbrettet eller smarttelefonen.

Håndfri hjelp med Google

Med det trådløse hjemmesystemet Harman Kardon Citation trenger du
bare å snakke til Google for å spille musikk, podkaster, nyheter og radio.
Alt er stemmestyrt. Bare si «Hey Google» for å komme i gang.

Få tilgang til over 300 tjenester for musikkstrømming

Slapp av, se og la deg inspirere. Harman Kardon Citation 200 gir deg
tilgang til over 300 musikkstrømmetjenester via Chromecast built-in™.
Nyt alle favorittene dine innen lydinnhold, internettradio og podcaster
i fantastisk HD-kvalitet.

Nyt Apple Music med AirPlay

Oppdag nye artister og få tilgang til favorittspillelistene dine fra Apple
Music med AirPlay. Bruk iPhone-appen til å velge lydspor og sette
stemningen hvor som helst i hjemmet ditt.

Sømløs stereolyd

Legg forholdene til rette for god, rik lyd som fyller rommet uten at det
går ut over brukervennligheten Du parer to Harman Kardon Citation
200-høyttalere i samme rom og får luksuriøs, trådløs stereolyd på
lettvint vis.

Personvern, takk

Ha kontroll over hvordan du kobler deg til og hva du deler. Harman
Kardon Citations mikrofoner slås enkelt på eller av, noe som gir sikkerhet
og personvern etter behov. Flerfargede LED-indikatorer lar deg sjekke
mikrofonenes tilstand raskt.

Hold funksjonene og tjenestene dine oppdatert uten å løfte en finger.
Programvareoppdateringer og oppgraderinger lastes ned og installeres
automatisk til systemet ditt. Det har aldri vært enklere å opprettholde
toppmoderne lyd.
Med gratis Google Home-app for iOS og Android kan du enkelt sette
opp og administrere alle Harman Kardon Citation-høyttalerne dine. Alle
høyttalerne støtter både 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi-tilkoblinger.
1 x Citation 200
1 x Hurtigstartveiledning
1 x Oppsettveiledning for Google Home
1 x Garantiark
1 x Sikkerhetsblad
1 x Strømkabel (1,8 m)

Tekniske spesifikasjoner

• Modellnavn: Citation 200
• Høyttalerelement: 1 x 25 mm diskant og 1 x 120 mm bass
• Signal/støyforhold: 40Hz–20kHz (-6dB)
• Utgangseffekt: 50W RMS
• Signal-til-støy-forhold: > 80 dB
• Strømforsyning: 100–240 V – 50/60 Hz
• Bluetooth®-versjon: 4.2
• Bluetooth-senderens frekvensområde: 2402–2480 MHz
• Bluetooth-senderens effekt: < 10 dBm (EIRP)
• Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Trådløst nettverk: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
•	2,4G Wi-Fi-senderfrekvensområde: 2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd,
USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
• 2,4G Wi-Fi-senderstyrke: < 20 dBm (EIRP)
• 2,4G Wi-Fi-modulasjon: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
• 5G Wi-Fi-senderstyrke: < 23 dBm (EIRP)
• 5G Wi-Fi-modulasjon: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•	5G Wi-Fi-senderfrekvensområde: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz,
5,725–5,825 GHz
•	Støttede lydformater: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM),
FLAC, Opus
• Mål (B x H x D): 178 x 219 x 172 mm (med stroppen ned)
• Størrelsesforhold for ladeholder (B x H): 123 x 15 mm)
• Vekt: 2,85 kg
• Batteritype: Litium-ion-polymer (3,6 V, 4800 mAH)
• Ladetid for batteri: 3 timer (Ladeholder eller USB-C 5 V/2 A)
• Musikkavspillingstid: opptil 8 timer (varierer med lydnivå og innhold)
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